
Sehlbl ve Umum Ne•rly•t SALI MUdUrU 

-
Gl- ··~----------------------------

T. B. ){. meclisi dün altıncı <len·o 
toplantı~ıı.ı yaptı. Reisicumhurluğa 

ruiittefikan ve nlkı~l:ırJa Milli şor 

hmet 1nünü seçildiler. 

. 
FUAD .AKBAŞ 

idare yeri 
lnl llıntıı ıuımnl • ıı:enııı --Sayısı 5 kuruş 

4 
NİSAN 

1 9 3 9 
Yıh;, Sayı 

Telefon No. 82 FİKİR. GAZETESİ 11 3254 ::;--:Q:_~.PEL tK SİY AS.İ H.AE B R. 
;;:~~~:::::::::::::::=:~:::::::::::::::::::::=:=::;=::==:=:: ____________________________________________________________ __ 

Tiir iy 
çalışın 
Reis·cu~ 
inönü B. 

·yük illet meclisi altıncı 
es·ne dünsaat14 de başladı 

halik 

illi . Şef is~!!t' Amerika ile yeni 
iri asetıne Abdul· ticaret anlaşması 

tifakla seçildiler 
Mebuslarımız y 

tekr 
'rürkiyo Bii iik _ lillct 

1 r· i aptılar. Yeni kabinenin teşkiline 
efik Saydam memur edildi 

rne(' r . . 
. ısı altıncı tc1'rii dovrc:-;i-

nıu ·ık ' 1 toplnntı mı diin ısırnt 
0

.n ıli>rtto Biiyiik Millet mceli 
-lndo Yupt • 1. 

Bu toplaııtıva cıı ya.,lı 
llıebusP J> • " " ' r. ">O>ııın Oıııor rirn-
ot ot ti 'f · 1 1 • · • 

• .n nnıaı ey ı n~ a:sct 
•ııo,•J·.. · 1 
b '-11110 gelerek şu kı a lıita 

- Oiimlıuriyetiıı, kanun " 

larııı:ı, hakimiyeti milliye 

c:o:n:-utnıa riayet e<leceğiıno ve 
bmı)arm mii<lnfaasıııda sarfı 

nıo:-:ni He c;alı~ncağıııı:ı, Tiirk
1 

dovletiııe tevcih edilıui~ her 

tehlikeyi kemali siddetle 
. ı· . T, .. k. l 

moıı ey ıyeceg-ııuc, m· ~ıye 
niıı san ve serefini vikaye YC ' , . 
iirıyo ve dcrnbde t.'ylc<liğim ede bulundu. 1 

Sayın nrkatlaı-;Jar! _;c_ •. _.,. 

BUyiik .:\lillot' moc·lisininj 
altuıeı ] · . < en·e ·ını açı Yorum l 
v Bana lm .,,·ruf \'~) aa<loti 

0 ren oıııtı · d 1 · f.r.'iıiM zum an Yılların 
s:ıyı.ı 'o ıığırlıgı .. .._r o. ıuntlu-
Yuın ilıtiya rlığı ııı l>nrrn lıu 
trıosıJt giiııiirnii y~.,attı. 
. .,te Lu halıbyar anımda 

8•;-;leri ,.. ] 
h" a11t nıı '\"O Yi.irekt"n llrınetı 1,. • v 
d ' tıe :rnıln r bıı ue~ rc-

o de hiiyiik ınilletiuıı·,., .,.,ı·" Yn l ,,, • ,, " 
.r< uın uz, so,•gili emn lı u ri yeti 

tnız iP-iıı ~~ l t . 
ı·j.. >" 15 ınl e temenni ode-

uı. 

• rıyıJı arknda lnr .. .. ' ' 
.;: o;;ı; U ll ""ttııı 'ıl· · t · • "' ' \. 18 Cllll\'O-

l uın. Don-. 1· • ~ 
. oruc .ıu dogrtı\'a İsi-

ltltze haslı . . , . , 
ele ,, d' • ~ne ağız. hvvclt•ınir 

•lll ıçeccğiz. 

Buıııı n ··t ı · . Hı ea op ıııoh11.;la-
1 ı11ııznı t l 1' . 
el · rı ı ı t ıııera i ıııi , npı 1-

ı İki h . k . 
d uc,:n :.ant ıleYam 

e flıı hl l'r 
rıı ' 1 1 p;ınasıuda nH:lıusl:ı- • • • 

Uız 1-<U lll' tJ . 
' " (ı yenıııı ottilor. 

Yemin sureti 
ııeıa Vat~n ı-e mıllE1tın RıınclAt v~ 
d~ ınetıue vo mill l t.n bilfi k:ıy-
ueıırt 1 k . . 

hır ıa ımıvAtını-; mu~ayır 
Cu f,?ııy~ Lakib •tnıi) <'crr?ıme ve 

lllhurıyfll " 1 leu Ras arına sad kat 
, arrılmıyıw ı .... ım 
Uza "' n rıamu um 

rın~ söz \'eririm. 

vazifenin kap ottinligi hiitün 

vez:ıifi if:ıyo Jı::ı::ırı nefs etmek 

\'. eıni ıı ı 1 hı .. 1 · . ton soıırn ı·tı ·1 ı ın M h 1-
v ııuı·ıbıııce . ,, - . . u auere ı-e Münakale vekili 

tilıahı yalHl l .1noclı rei i in- 1 Harıcıve V. · Saracoğlu ı ALI QETINKA YA 
maliye vekili Fuad Ağralı 

l ·fi t 
1 ' e re · l · d 1.) · · k 'l · ı 11 ıııllo l'İYaseto ~ -~trtınf .. 1mı- :ır:ı. ııı n ")uyu •' 1 let Mcc- tezkeresinin oknacagını bildir 

e. ki reis Ahdtil 1.nu o ıkaıı li ini ,cr<'f'Jandirdiler. Hiya et diler. 
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1 
Sinema Halıiplerino 

Çocuk bayrtımı yaklaştı. Ço 
cııkhsra gostereceğlnlz filmleri 
bazırlıyormusunuz. 

ııe~ildi YO ıu ~ı:ılık Heııdn kursiisiinc çıknmk hiiyiik yo-
tııııaıleylı " 1 k l 

ara ın<la kiir iiyo geleı·~k· ı~ nr ıniule.rirıi ~u urotıo ~·aptılnr: 
Aziz m·kndn ı" · • , .ırıın 
il akkı ııuhı gii te , ı. 

funu l . rıucn J Ut 
. . a mlııııdıığuıın~ ... 1 ıtınıı tt ) u ~ ok 

l nıı dolan hoı·irıiz 
~Okk" • ' .o te-
l ur otlorim dc<likteıı .

0 •ıeııai · u ııra 
ett·ı ın o yurdıııılarıı11 ric 1 

ı or. a 

lliJ ·'llı • . 1 
ınucil. · uro yıııo rnznnıno 

ııııce . 
nıniı·le.. ı·eıs '\"okillcri, idaro 
ge~iıut 1 

"
0 kfıtipler .. oçimine 1 

Seçim ''nr) 1 . ı dıkt 
cumhur i t· an oıırn Ueisi 11 •lın b 
ıncvcııt 413 ıııa geçildi ve 

-.of İnöniiı:,,, ~za .ittifakla Milli 
u ıeyıu· l 

Oııınlıur b· k· 1 {Ullaıınrnk 
.ı., clUJı l'P-

.{) 1 ·ı 1 b
1lln seçti lcr 

a n rn a ren tlova · 
Jc ı · ııı edon al-

ı~ ar içeri ill(le k" • Gumrü o 1ııh r n tekili 
· uı·süde ~<>z Rana Tarhan 

l~irinci!ri ye11i Jse9im do

layısilo 1 cra V.okillerinin is- ' 
ll===== 

~--------------~~--~~--~--~·--~~----~~-

Yeni Vekiller Heyetimiz 

Başvekil Iıtanbul Saylavı Refik Saydam 
Adliye Vekili 
M. M. Vekaleti , 
Dahiliye , 
Hariciye , 
Maliye , 
Maarif , 
Nafia , 

Tevfik Fikret Sılay 

Naci Tınaz 
Faik Ö:ıtırak 
Şükrü Saracotlu 
Fuad Atralı 
Haaan Ali Yücel 
General Ali Fuad Cebeıoy 

: Iktiıat , Hüınü Çakır 

[ Sıhhat , Doktor Huluıi Alataş 
Gümrük, inhiaarlar Rana Tarhan 
Ziraat , Muhlis Erkmen 

Muhabere ve münakale Ali Çetinkaya 

Ticaret , Ceı.'.aıi Erçin 

( Konya ) 

( Bursa ) i 

,Tekirdağ) 

( İzmir ) 

( Elazığ ) 
( lzmir ) 
( Konya) 
( Samsun) 

( Aydın ) 

( lata u bul) 
(Kütahya) 

( Afyon ) 

(Antalya) l 

imzalanan anlaşmanm başh
ca esaslarını neşrediyoruz 

Ankara, - A.A. Türkiye -1 dıger her türlü vergi ve mü kelle 
Amerika ticaret anlaşması Harici 'ı fi yellerin anlaemanın meriyeıi 
ye Vekaletinde, Hariciye Vekili müddetince tezrit olunmıracağı 
Şükrü Saracoğlu ve Katibi Umu nı taahhüt etmietir. 

mi ~uman_ Mene~~ncioğlu Tile' J\~erika Birleşik devletler 
Amerıka Buyük elçısı Mac Nur meneelı mamulAta gelince: 

rııy, Amerika sefareti . baekAti_bi I . Anlaema ile binek otomobil 
Keller taraflarından ımza edıl· 1 ıerı, şasiler ve karösörileri, bi· 
mietir • nek oromobillerinin aksamı, rad 

Aalaema, 5 Mayıs 1939 tari 
1 
yo ahiıe cihazları ve bunların 

hinde meriyete girecektir. müteferrik aksam, yazı ve hesap 
Anla~ma hakkm<la tafı:ıilflt: makineleri, her uevi elektrikli 

Bu anlaema ile her iki mem tebrit makine ve cihazları, de 
lekel karsılıklı bazı menfaatler mirden dosya dolap ve klasörle 
temin, ve bir takım müetahealılt ri gibi bazı Amarikan ispeeiyali· 
te mamulatı mütekabilen güm· lelerine muhtelif nisbetlerde güm 
rük resmi tenziUllından istifade rük resmi tenziUltı baheolunmue 

gümrük resimleri muhtelif nis· 
betlerde tenzil olunmuetur 

Dığer taraftan moyan kökü 
pıılamut, krom cevhı-ırı, burs k 
gıbi fılhat esas u giımrük .re ~ 

ıninden muaf olarak Aını:ırıkava 

ıLhal olua·rn bazı rnnıl<ielerımi 

zin bu muafiyet ~ıtziyeti komıo 

lıde edilmııtıir. Ayııı ıamaııcia 

Amerika hükumeti ı.c rEık ;;i\ıü 

edılen rüsumun ve g re\< mevzuu 
1 bahis maddelerın uhalıyle alAka 
1 dar olarak halen verilmekte olan 
ı~~--~~~~~ 

Cumhuriyetci ı 
ispanya filosu 

Cezairden ayrıldı 
Aııkara 3 a.a. (Radyodau)

Cezaire aı~ınan İspanyol fr 
losu bugün Bireeden ayrılmıutır. 
Bu filo, ıki krovazör 11 torpito 
bir Tühtelbabir ve iki nakliye 
gemisinden mürekkeptir. 

Ma~ri~de tevkif e~ilen 
cum~uriyetciler 

iki binden fazla 
Ankara 3 a.a. (Radyodau)
Madridde Cumht:riyelciler

den tevkif edilenlerin adedi iki 

bini bulmu~tur. 

j ingiliz kurmay 
başkanı 

Londraya döndü 
Ankara 3 a.a. (Radrodan)-
lngiltere genalkurmar bau

kauı general Vikont Gorl l!.,ran· 

sa ziyaretinden bugün tayıare 

ile Londraya döomüitür. 

<tut olıv•Hktır 

5 Mıı~ ı 19:'9 tarıhııı<ie mu 
vakkolPu merl)Ple g recek olan 
ırnlaş.maııın yarntL ğı JAlli dava 

ve Şı\rtların bılhııs a tütün, halı 

iıwiı g bı nıah~u Atım11ın Ameri 

kııciakı sü ümüıııin arlmaeıua 

yardım ede<·eA"i kuvvet e tahmin 
ve ümit olunmaktadır 

Po'onya ff ariciy nazın 
londraya gid rhen 

Berlinden geçti 
Ankara 3 a a. (Radsodan)

Polonya Hariciye nazırı 
Bek Loudrara gitmek üzre Ber· 
tinden geomie ve istasyonda Al
manya Hıtricire nezareti namına 
bir zat ve bütün Polonya sefa· 
reti erkAoı tarafından karuılan· 
mıutır. 

Yolda B . Bek Polonyanın 
Loudra safiri ile görüumüuıür· 

Londra Beynelmilel sulh 
komitesi -----

Büyük bir nümayiı 
yapacak 

Ankara 3 a .a. (Radyodan)
Londradan bildiriliror: 

Burada yapılan beynelmilel 
sulh komitesi bir toplantı ıap
mıotır Bu toplantıya birk&Q süz 
kiei ietirak etmıştir. 

Komite Nisanın on ahın· 
cı gün~ Hayn parkta bürük bir 
nümavıe yapacaktır. Bu nüma· 
yişe sulh arzu eden bütün mem 

leke\lerin girebileceQ'i bir ıulh 
iUifakı yapılm&11 isteneceklir, 
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Cumhuri~etin en güzel bir eseri 

Erga.ni Madeninde 
Saf Bal{If istihsal ediliyor 
Madende tam bir surette 

faaliyete geçildi 

Belediye vergi ve resimleii 1 
Beş yılda müruru 

zamana uğrar 
Beledi1e vergi ve resimleri

nin müruru zaman müddeti hak 
kında Dahiliye vekAletinden vilft 
yete bır tamim gelmietir. Buua 
göre belediye vergi ve re11imleri 
de, taalltlk ettiği takd irde mali 
yılı takip eden )'ıldı.n baelamak 
üzere beş yıl sonra müruru za 
mana ağrıyacaktır. Halbuki ~im 
di)'e kadar yapılan muamele, be 
lediye vergi ve resimleri için 

ÇOCUK ır Köylerde de İŞll.HETLER 

Çocuk denıldi~i zaman I'~ Beden terbı VflSİ teşekkiilleri cek nesil hatıra gelir, bıZd~_, 
J cuğR çok ehemmiyet ver• I 

meydana getirilecek IAıımgelen bir ieti:, ç~cuk !; 
1 

mu, çocuğun terbıyesı çOC 1,f 
-------- - yetiştirilmesi her ailenin dO 01 

Dahili}'e vekA'etinden aşagı lıuriyet Merkez hankası hissele sile cemiyetin alAkadar 01 d 
·ıı 

da ki tamim gelmiştir: ri ~ibi nAzım varidat hesabına Azım gelen esaJı vaz iteıer• e 
35:i0 sayılı beden terbiyesi alınma~• IAzım gelen emauet biridir. Mılletimiziu çocuk ! 

tırmek huf!usundrtki ınıuil•f 
kanonu mahRllt idaralere mali mahiyetindeki hisseler ve edayı ıılf 
ve esaslı mü'·ellefivetler tahmil • k il f" t d ıı · - şayanı şükran ise de doı19 ııııf .:ı. , mu e e ıye ce ve erıne muste hayat adamı edebilmek, ce ,J 
etmiştir. niden hesabatta nakit ifade edi te faydalı bir uzuv olarak 1 

Kanun hükümlerine göre; len bedeni )'Ol mükellefiyeti tu tirebilmek iQin bir kısmıııııı 

Bunu 1940 senesi sonlarına doğru Mur
gul bahır madeninin işlemesi 

taldb edecektir. vilAyet hususi idareleri bir sene \arları hisse tefrikinden hariç tu mal edildiği görülüror. . .01 müruru zaman mevzuubabsolmı K h k ıçı evvelki nakdt tabsi14tlllrının tulncaktır. anunen er çocu • ti 
ln•aatı ve tesısatı eubat için mes:..isiyle inşaat ve tesisat bae yacaQ'ı ıeklinde idi. 1üzde ikisi nisbetinde bu işe Köv aelı"nce.· ı ahRil mecburifeli oldu. ~u b0!1f 

,, ı idarelerine e . 8-12 yaşları arnsındakı çoc :
111 d bitirilmiş olan E ı gani bakır langıQta tayin edilen müddet zar N L' •J• ı • yardım edecekleri gibi gelirleri Bunların iştirak ve nlsbetler• d h 

1 
k h . garrr 

madeninde 21 marttan beri yapıl fıoda, 1939 şubatında tamamlan auıye muuUf erme elli bin liradan fazla olan bele imkAn ve gelir esaslarına istinat 

1
1 an azı armın a vecı ,.ııf 

· d" 1 c:· lk" h · luğu, kebapçı ve ahçı oır 
mtıkta olan saf bakır istihe~li mıe bulunuyordu. O tarihten ıs ıye er uır sene evve ı ta sısat ettirilmelidir. . . . . ııse•P 
tecrübeleri muvaffakiyetle neti tihsalAta ,bıışlandıA'ı güne kadar Hayvan yem bedeli yekunlarınıo 1üzde 4 ü nisbetin t . . gıbı çocuklar ıçın ınüte ; 

_ . . Gelır menbalarına sahıp ol mıyan yerlerde çalıetırııdıf' 
cıelenmiş ve madende tam bir geçen müddet zarfında ise lesi ·ı k de budcelerıne t&bsısat koyacak k l . . r• verı ece . . . . " l mı yan adro ve h zmetlerını bir çoklarınııı da eurada bil 
suretltı faaliJete geQilmiŞtir. sat parti, parti tecrübe edilerek lar ve ındelıktıza talıler koy . .. -

1 

D ili V 1 k 1 _ . . • 1 salma ıle karşılı yan koyler mu boş gezdi ali görülmektedir. 
Cumhuriyet idaresi altında işler bir halde olup olmadığı ab ye ekıtlet, anun a na budcelerıne de vılAyet umumı I kellafiy~t v6 iştirakten bittabi ·ıı0s"' 

en modern tesisat ve tecbizat gözden geçirilmie ve 21 marttan biye mUdUrlerlne her ay bıtyvan meclisleri kararı ile münasip nis hariçtir. Masarifi uınumiyelerini Bunlara meydan verı 
· b d l" il ı ıa 11 1 si şaranı arzudur. O ile işletilmesine mu9affak olu itibaren de tedrıcen artan yem e ,l ı ver mes zım ge r bette spor tahsisatı koyduracak nakit gelirleri ile kareılıyarak V · 

nan Ergani bakır madeninin kı bir çahema ile eaf bakır istihsa ken tahsisat nektasından kanu~un lardır. 1 büdceleri ile kareılıyarak büdce __:,/ 

8a bir tarihçesini kaydetmeğl tine baeıanmıetır. Burada vücu bu bOkmflnll yerine getlremıyor Kanunun ou dokuzuncu terini salma rsrdımından kur 
Anadolu Ajansı 1erinde görmek da getirilen tesisalın seneti is du. Vekalet nahiye müdürlerinin maddesinin B. ve O. fıkralarma' &armış, kanunen rapmakla mü 
tedir. tihsel kapasitesi 8.000 ile 10000 nabiyelerlndekl köyleri sık sık do 1 göre, spor iQin hususi idare ve 

1 
kellef bulundukları mecburi biz 

Paııaına 

Kanalı Hatırlardadır ki, Ergani ba ton bakırdır. Bu tesisat zaruret laşabllmeleri ve kOylUlerln lbtl Beledi1e büdcelerine konacak! metleri ifa edebilecek imkAn ve 
kır maddenini işletmek üzere ya hasıl olduA'u ve lüzıım görüldü yaçlarını anlsyabllmelerl için bay l tabsisahn yüzde 80 ni münbası j seviye7i ~ld_e et~i~ köyle~imizde 
rı sermayesi bir alman ~rubu jlU takdirde istibsalatını rüzde vanı olan nahiye mUdUrlerlne bu ran mahallin Beden turbi1esi ' kanun hukumlerıoın ıerıoe ge iki Babrl mubltl bir~ 
elinde ve mütebakisi hazine ve 20 ile 50 arasında artırabilecek kanuna dayanarak her ay altışar (saha ve tesislerinin 9Ücude geti l tiri_lmesi ve bu kabil köy büdce •ırl«'. 1 ı d 1 k b t rıtpteden Panttma Kanalı " _,,ı 
itibarı milli bankası elinde bu bir kudrettedir. lira yem bedeli verilmesini karar rilmesine, geri kalan yüzde 1ir ~rın en _a~rı aca_ . mu assesa 1 O'" 
lunan bir grup tarafından umu f r laşlırmıştır. VekAletla bu iş için misi de yine mahallin diğer be n~sbetlerının tayınınd.e yukarıda ~a~;;;~: .. ~:nda~~=l~zubnrlt'~ 
mi }larp ı·cerısı"nde ı·mtiyazı alın Bu gün tam snretle aa ıye 1939 bUtçeslne koyduğu tahsisat den terbiyesi teşkılilt ve faatiye kı esasların nazarı dıkkate alın . ıııo 

le geçmiş bulunan bu güzel eser ması muvafık olur. Birleşik Amerika iki btıbrı ,,1 

mıe ve bilahare bu grup üç mil ler memleketımizin gelir kav ktıbul edildiği takdirde 1 haziran 1 rine ve gerekli spor malzemesi B " k t db" 1 te leoğer endaz bulunan til"':ı 
dan itibaren nablye mUdUrlerlne tedariki masraflarına tahisis ve una gore gere en ° ır 0 

P' 
yon lira sermayeli bir eirket ha naklarına yeni bir tanesi daha rin alınmasını, şehir ve köy nın mecmu unu bir kaç sllatle .J 
Jine inkilap eylemişti. ildve edilmie bulunmaktadır. ayda altı lira yem bedeli verlle sarfolunacaktır, gençliğinin beden ve shhi iokı şld edebilir_. DUnyanın ana d~ 

Cümhuriret hükümetinin bir Cevheri bakımından kldııik bilecektir. Gelirleri elli liradan aeağı şafına ait tedbirlerde mahalli !arının blşleştlğl noktalnrdııP / 
kararı ile alman ferdi elinde bu bir mevkii olması itlbarıyle dış Ankara da olan Belediyelerle vila1et büd idarelere kanunla tevdi edilen olan bu mıntıka casuslarınd•, 
luoan hisselerin alınmasına ve piyasalnrda daima iJi müşterı çelerinden a1rılan Zıraat banka vazifelerin ifasında azami hassa langablarıodan biridir. Cı:tP•~ı 
diğer hisselerle birlikttJ Eti ler bulacak olan lıu madenımi Devlet matbaası sı, Tayyare, Beledire gibi Cüm eiyet görsterilmesini rioo ederim sed ve mUdı:ıfaa tertll.ıatını S"', 

bank'a devrine kadar geçen müd ıin senevi 500 bin ingiliz liralık Baevekalet, devlet matbaala· 8 1 • ~ k" J ~J Ü ı.,." mek ve mubııfsza etmek ıçlO 
det zarfında şirket, muhtelif 80 u garıstan a 1 u·r er ı en u •.J. l raslyonlar ve tııyyare usıe;,,;.'' 

bir dövizle memleketimizin tica rıoın birleetirilmesi hakkındaki 
bep ve avamilin tesiri altıuda ğaltılmı:ıktadır. Birleşik A ııt1 

ret muvazenesinde oynıyaca~ı hanun hükümlerinin yerine ge· ,., k b k ,\m n. ı ka da ~. ıam bir faaliyet göstermemişti. . ıü timete ir ta - 1-ı_ ır.; r . donanmı:ısının kanalda topl•·1 
Ekonomi pro~ramının esasların rolün değeri kadar ie hacmini tırilmesi için Ankara'da bir mat olduğu bu ısırada dOşman t•ff'", 

dan b·ırı· olarak ele alını" bulun genielctmek euretite muhitinin baa binası ineasını zaruri gör- TİT Verdiler .tA "h d l l • • d 
'il 1 !".l f IJeT eV 6f eTf nf n rlnln yaptsCbkları bir skıo ş f 

duQu madenlerimizin sistemalık ekonomik ve so yal kalkınma müştür. BaevekAlet bu bınaoın Sofya Bulgaril:ltanda .. ? terin tabribile kanalın taoı' 
bir tarzda işletilmesini daima l sında yapacaQı tesirin de bü ihtiyaca uygun vüırat ve meta· gÖZÜ mu Var• ı yabud kısmen seddl yOzuods' 

Türk mekteplerinde Türk harf- ı 
hirinci pldnda göz önünde bu fÜk bir ehemmireti vardır. Fil nette y2pılma9ın1 etüd ettirecek lerile tedrisat yapılması kanu- Fıladelfiya, a.a. - Roma - nalda mıhlanıp kalması ibtllJ'.I f 
ıu~duran Cümhurıyet hükümeti 1 hakikA dördüncü umumi müfet yanılacak tetkı.kler sonunda' da b Berlin mihverinin cenubi Ame· göz. OnUne ıılao Bm~rlkaJıl8r J ı ., oen tes it edildi~i hıtlde baıı '· 
ııin, büyük bir isabetle almış ol tielik mıntakasında halen 1aali binanın ineası iQin lüzumlu para rikauın bir takım ar · zisini feth d kı halde bu mutaranın O 

yerlerde hAIA Türk mekteplerin· ıı.ı• 
duğu, karara şirket hisselerinin vette bulunan Gutoman krom belli olacaktır. Bııe9 ekalet bina ve istild etmek tasanurunda bu geçmek için ipi projeyi ted 

de Arap harflerile tedriAat yapıl kt dl 1 
Etibanka tefdii ve sermayeEiuin madeuinde altı JÜZ Ergani inşaatı ıçin lüzumlu olan para luııdu~uudaı:ı bahseden Amerika me e r er • / 
bu değerli servet kaynağının ie bakır madeninde bin ile nıo grlecek senelere sari taah makta olması Türk halkı arasın i ttihadı demokrasileri komiıesi Bu projelerden bir1si P. 1 
letilmesi iQin lüzumlu bir hadde bin iki 7ü:r. işçiye iş vermi7e da memnuniyetsizlıkle karşılan B. Datid Efron, bu husustaki kanın yUks~k hUkamet sd' .J 

hüt icrası suretiyle temin edilme 00,. 
iblt\ğıodan sonrartır ki, maden baelamış olduğu göz önüne getl mıetır. Vidinde Türk aile reisle endişel1:ıri eıyasi ve ahlaki ulum rıodan bay [Kordel - Hull] 51 

sine mezuniyet veren, arsa istim 
de tam manasiyle, faaliyete geçi 1 rilecek olursa bu ehemiyeı daha ri yaptıkları bir toplantıda vi· akademesinde izah ve tasrih et lifidir. Bu preje cNikııragOıt' .ıl 

IAki ve inşa tahsisatının istihsali ı kt B k ı ıı~"· lebilmiş ve işletme tesıeatıoın si ziyade l'3barüz eder. din Türk mekteplerinde de türk miştir. na ını açma ır. u ana ı 
. . . · · ı · · için bir kanun projetti hazırlı1a içi d.. bl b k ·ı n parıeıne gırışı mıetı. Bu gün başarı:mı, bulunan harflerile tedrisat yapılmadıılını Hatip, bir takım haritalar n "' r ucu mı yo 
Bu çaltemıya baelangı~ olan lıu büyük eserler Etibank Ku· caktır. BaevekiUet bina projeleri bildiren bir tıı~rir hazırlamışlar göstermiştir. Bu haritaların üze sartetmek ıazımdır. 1. 

937 den b~ güne kadar geçen' varshfın madeninden sonra ba nin ihzarı için 1939 bütçesine riude Brezilya, Arjantin ve Pe· Diğer proje ise eski p~o,,ı 
15 b. ı· ı k b" ı h · t ko ve bu takriri baevekile, diller K ı dd" ı lıJP,..-,. devre esnasında, arazi menaatini kır madenlerimizi faaliyete getir ın ıra ı ır a sısa Y ru'nun hazı kısımlarında "Anta· una mı se ıoe man o .,. 
mua b ıu maktadır bir suretini de Dahiliye ve Ha d d r 

renmek ve ıklım eartlarının mü mek hususunda kendisine tevdi v u n • rica Germanice,,, diye işaretler erecede geoişlettirmekte ı • .J 
riciye nazırlarına göndermişler k J", 

saadeeizliQ'ile mücadele etmek edilmiş olan vazifelerden birini • b (' L' • konulmuştur. Hatip, budan son ttt dlrcıe bu ktrnaldan gt>çeP ~ 
suı·etile baeta fen heyetleri ol daha rerine getirmiş !'bulunuyor ıstan U yBlllf tıyatrosu dir. ra Brezilya arazisinde tayyare ter daha serbestçe manevrtt 1 
mak üzere, bütün teknisiyenler Bunu 940 senesi sonlarına do~ Bu takrirde Şumnuda Nü· !erin yere inmelerine mahsus 39 edebileceklerdir. Bu kamıJıO "' 

M • d ğ vab medresesinden mezun ıki b ı u-ıer 
ve işQilerln aıösterdikleri, takdir ru Murgul madeninin işletilmesi erSl(le e U rama.- sahanın bir listesini okumuştur. eser ressam ta lo arını ,s ~ ~ 
le karşılanmı1a değer feragatli takip edecektir. k d• sarıklı hocanın da azlini is!emie Bu eahalur, Lufthanza'uın bir bu gUnkü menaznrınıo yak•

0 1 
ğa arar. Ver f lardir. Türk mekteplerine mual eubesi olau Oondor sendikasının mUstakbelde değlşll!esl oıubl6 

italyanın istekleri 
M usolininin nutku\ iearet ederek Cibuıideu bahset 

milletleraraeı vaziyetini ne dü mek istiyor. 
zeltti. ne de daba ftııla kötllee Mueoliui Liızat Akdeniıden 
tirdi. Yalnız, ilk defa olarak hal bahsetti. Akdenizin [Adriyatik 
fanın taleplerini söyledi. Fakat de dahil] halya için bir •hayati 

Dün eehrimizde bir arkada· 
l şımıza gelen telgraftan İstanbul 
Şehir Tiyatroeuuun Mersinede 
uQ-ramara karar verdiğini öğren 

dik. 
İstanbul Şehir Tiyatrosu her 

ne gibi talepler. saha• olduğunu söylecıi ifade 

sene olduğu gibi bu 1ı~da bahar 

mevsiminin gelmesi dola11sirle 
Anadolu turnasına Qıkmaktadır. 

Evvela eurasını iearet etmek la a~ır ve tehdit mahiyetindedir. 
Daha evvel lstanbul gazete· zım: Musolini ne Nıs'ten bahseui 1 Fakat ne olursa olpuo, Muso 

oe Savoa'dau, ne de Korsikadan Jioinin nutkunu Romada, müza terinin de ıazdııtına göre Afyon 

Yalnız: ·Tunus, Süven ve kereye lıir nevi davet gibi gör 1 Konya, Adana, Hatay ve sair 
Dibuti dedi. Fakat gene de bun mek istemişlerdir. Bundan da ferlere uA'rıyacaklardı. Geçen 
ların ltalyaya derhal teslim edil anlaeılı7or ki Romada müşkiUH .. 
mesiui istemedi. cıkarılmıyor. yıllarda olduğu aıbı bu 7ılda 

Lakin rejimin mutad kalemi Demek ki Musolini, müzllke Mersinimize uAramıyorlardı . Son 

Virginio Gayda Sundy Dispotch re1i reddetmiyor. Şu halde hal dakikada verdikleri bır kararla 
için razdığı hususi makalede ra ile Frdnea araııındald köpı ü .\1erııni de bu turne programına 
Musolininin söylediği ~ç n~ktayı . kırlm amıetır. Yalnız, Muso iııi dahil etmieterdir Temsıller Gü· 
ele olarak hanlardan eraıı taz mümkün olan mevzuları işaret Jlee sinemasında verilecek ve aza 
minatı" sözünü çıkarıyor, etmiştir, Iı"'akat bu mevzulara na mi dörı temsil vereceklerdir. 

Nereye tatbik etmek istedi sıl rabaeılacaktır? lete burasını Mersinden vapurla Hataya 
~i do~ru dürüst malum olma söylememiştir. gececekleri tahmil edilmPktedir. 
makla beraber, düzeltilmesi ga Bu öyle bir vaziyet ki, Fran 
ret basit bir mesele imie gibt sadan"'bir konueacakk geısiu" der Gayda, Voce cı'haıla gazete 
Cibutıden bahsediyor, ve fngilte gibi bir eey, Fransadan gelecek sinde "Fransızlar niyor, niçin 
aenin 1919 Londra mukavelesiy adam da hiç bir kimEe ite konuş Ren'io müoafaaeını düşünmüyor 
le lngiliz Somulisinden bir kıs maktan çekinmiyecek olan bir RAııde Fransıı hakimiveıi ıtltırı 
mı vererek borcunu ödedi~iııi adamdır: Yalnız kendi ine aid da ÜQ buçuk milyon yerli Aı-
halbuki 1935 anlnemasiyle çöller olan topraktan bir karış dahi mau far •• 
den baeka bir eer alamadıQ'ına terketmemek ıartiyle Paris - Soir 

lim diye getirilep bu hocalar küntrolu altında bulunmaktadır dir · ı 
din aleyhinde di)'e Türk çocuk B Efron, Panama'ya birkaç saat TıHlb tekerrürden ib11

'
6 ı 

larına mekteplerinde jimnastik mesafede bulunan ve Peru'ya derler. Geçen bıtdislt dataıi şt 
ait olan !\lnlabrico limanının bır de gelenleri ıındırmakhtdır· 
Alman bahri üssü olduA-unu iıa zamanlar tıeyrangah ve t'gı:,' 
ve etruiııtir Hatip, Almanya'nın yeri olup gUzel manzaraJarlY I 
ba limıının imtiyazıuı 1914 ıene nema filmlerlnln bir çoğuoıJ "'-' 

dersi de göııtermemiılerdır. 

Ameri~an ban~aımdaki 
RaY,1,bank mevduata sinde aımış oıctuQ-unu ve 1ıaliba ıemio oıan şangbayın ntısı , 

zırda Alman harp aemileri ile bu gOn siyah çelik katıladlaŞ na haciz kondu npurlarmın bu limanda serbest ğllmldlr ? ~ 
Netyork a.a. _ Amerika ha ce se1rüeefer etmekte oldukları EadDIQs devsloden kıılOJ~ g 

zinesi Ranbank'ıo Federal Re· nı ilave etmietir. zide mabed ve ssari mubl
6

, f 
lıalya'dan bahseden hatip, lan şen ve muntazam tspıJOf 0 

zerv B&nkdaki mevduAtından bir t ı tal7anın Peru'da bir bombardı birleri bu gUn ne haldedirler / 
kısmına, irat fergisinin ıedi.,e t · f b ·k ı·k " ı man ay7aresı 11 rı asına ma ı Pan8 ma Kanalı yukse"' I 
edilmemiş olmasına binaen, ha oldu~unu ve Peru'nun banka mu r 
ciz konulm"sını emretmı· atı·r. yeşil sablllerioe meşhurdu 'of' 

" v ameUltının 1üzde 50 sini "kont d k k t ı ıt1 ..J 
Resmi mahfıller, ha· eketln en sı · sı azame 1 ve şP' 

rol etmekte bulunduAunu ilihe d ı d ı ı ı b ste 
A manyaya kare' basmana bir etmietir yen en z ev er n n a e i 
hareket olmadığını beyan et te sevan oluşlarıda bu ın•0r~ 
wektedirler. A7nı muhafıl, Amre J 939 Jznıir enfer ı nın güzelliğini bir kat dsl1

8 ;ıJ 
r.ika hükumetinin Ranhank'ın maktadır Bakalım devrso ,.s 
Amerika pİ)'asasına yatırmıe ol na.syonal F aarı bit ve sun'i güzelliğe neıer 
duğu sermayelerle temin etmie mıştır. 

oldu$tu temettülere aid vergilerı bir milyon n1 üşteri-
tesbi\ etmek maksadi1le bu te · ğ ğ d 
mehülerin miktarı hakkında ~a nın u ra l ır 
rih malum: l istihsaline S~MIAr \f allafl ntZJ ŞİJndiden 
derıberi ı;alıemakta oldu6?unu 
tı ııırlatmııktadırlar HAcıiz kouu h 't'll r! ~yı O 7. 
lan paranın mık tarı malt1ıu de 1 20 Ağustos - 20 Eylul 
Q'ildir. · f 

1 

lÇKI lQ:ME J 
Aptttl Ebleh, Alil çoc0~çJ1 

· bibi olmıık istemiyorsan 
leme ı .,,,. 

Çoc.ık Esirgeme Kurıl 
Gt!nel Merkezi 
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Ankara 
Radyosunda 

bugünkü program 
~~ _.,..._ 

Türkiye Radyodifüzyon 
poıtıl.,rı T'" k. R d A. k ' ur ıye a yoıu. 

b •ra Radyosu. 
DALGA UZUNLUGU 

ltS39 nı 18<> K 
T. A. ~ ·1 es. 120 kvv 
20 K Q. 19· ,4 m. 15195 Kcı .. 
9465 vv. T. A. P. 31,70 m 

Kcı. 20 Kvv. 

Yurdug 8 Direti 

l <;:oauK 
Utanııı il Şenli~idir 

Çoc:uiu ıev I 
Kiroıeı· , 

yavruları ~ı boynu bükük 
. urtarmak için 

lyılda bır lira ı 
• Ver· ÇOCUK 

1
Ea1rgeme knru 
== ==z ~ IOuna üye oll 
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D•• d N 1 Oldu U nya a e er Oluyor 

Bu f l~irde misiniz1 

Hele,liyemizin göster•,CPği yerde teslim olun
ıuak ve Tarsusun Sucular ~öylirıde vaki Ayrıktı 
dt-'r~ nanıile maruf mat.Hl ve civarmda bulunan 

MERSiN 
PiY t\.SASI 

4,ij 

4.25 
3,ı'5 

:i, 15 
3,So 

i l A N 
Mersin Ticaret ve Sanayi o~asmdan 
Odaı11ız l c ret siciliniu 353 sıra numarasınd~ 

ve fHvk:•lad~ suufmda mukayyet ,.e ıniiseccel 
Mersin liman işleri inhisarı Tiirk anonim şirketi 
umum miicliidiiğilulin 31-3-939 tarih ve 769 sa
yılı dil· lc .... .. iııdt- mezkur şirketin meclisi id,ıre 
r~ıs ı Dr • '1ı'ıtıt ,,. berk erin İçel, umum miitliir 
~arı~11.. t ozıtoğ 11 da Maraş nıebusluklarrna se-
cil nı• l, rı .ıoıa \I"' 1 · i:!hilal eden bu vazifelere, 
fctar~ il eclısı11111 9 3 9Ö9 larilıli toplantısında aza
dan .\1uvHff k l'yguı un umum uıiidiirHiğe ve ~za
darı N cip Er gıırıuıı idare -meclisi reislığine stıçil
rıwltıriıw v .. Ur. '111htar lwrkerden açılan ttzahğa 
ılk umunıi fapyeı. toplanlısında tasdika arzoluıımak 

J üı~r~ nnıunıi uwclıs iiytısinden Veysel Arıkolun 
4,12,5 ıinııhahına karar vPr i lruiş olduğu bildirilmesi iize-
3·82,5 · ri11e keyfiytıtin sicillerine kayıt ve t~scil etlildiği 
6.25 650 
10,15 ' ilan olunur. 
3,6,'J.S 
4,5o 
10 
10.11 
69,70 
10,12 
18 

yok 
47 
45,46 
52 
so.ss 
yok 
117 

129 
55 

22 
17,20 
290 ·340 
10~ . 

95 

1 l A 
içel Haf ıa müdürlüğünden 

N 

1 ı VılayeL yollarma ve gtıçit yerlerine rekze 
dil .. c .. k işaret levhal.arınm inşası için tanzim kı
l11aau l 00 adet levha bedeline ait 924 liralık keşif 

ı ~vrakı iiu~rine 22-Marl-939 tarihine l~sadüf eden 
! çarş·1 mha ~iinü saat 15 le ihalesi y.apılru~k üzre 
1 acik eksillıııeye konulıou~sada Yenı Mersan Gaze 
' ı~si ruh· konulan Harun dörL defa yapdaca k )'erde 
iiç dt f(i olarai ııoksan yapıl masandan dolayı Vila. 
v~t ~ııciinu~rıinin 2~·ii-939 tarih ve 286 sayıh ka. 
~arı il~ v.-diden ilao edilmesi onaylanmış 13 . Ni~an 
939 larÜıiue raslayan Perşembe günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzre yeniden açık eksilmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltmeye gireceklerin 69.30 lira mu
vakkat len;inat akçasım vermeleri veya o miktar 
teminat mektubu ibraz etmeleri lazımdır. 

1 3 - Fazla malumat almak isleyenlerin Nafıa l müdiirliiğiin ... muracaal etmeleri ilan olunur. 
23 29 - 4 - 11 

1 L A N 
Mersin belediye riyasetinden 

1 . t N .. arı 939 Cumartesi gliuüoden bilitibar 15 

1 

Nisarı 939 C nıii! t~Qı günii akşamma kadar koyun 
'1eriı o..; koy111111, k.ıl keçi, lıftik keçi, . deve, do. 

j mnz • .-ığır , m~nda gilJi hayvanatm kayıtları y3-
pıldcakur. 

Yuk~rı la y~ıılı 15 gün içinde belediye dai
resiudtt lıHlk iş Pri bürosunda açılan deflere hay· 
vanların kayıt ..tlirilmesi aksi taktirde cezaya 
çarptı ralaca k la rı i la 11

1

01 unu r. 

· ı 1 i n 
içel va~ıflar mDdürlüğün~en 

Vakfa ait Gazinonun önündeki rıhtım divarlarının te 
örgü ve diğer inşaitı •çık eksiltme suretile yapıla• 

caktar. ' 
Bedeli keıfi ( 500 ) liradır. 
Teminat mıkdarr (37) lira (50) kuruıdur. 
mun•kaıa müddeti 25-3-939 tarihinden iti· 

bueı. On beı gilndür kat'i ih•lesi 10- 4 939 P•: 
z.rtr.ai giinii aa•t ( l !i ) de yapılacaktır. 

Mezkur intalti yapmak iıtiyenler fazla malu-
mat almak arzu edenlerin vakıflar mlldlirlllğiiae m& 
racait etmeleri ilin olunur. 

25-30-4-9 

1 l A N 
Mersin Asliye Hukuk Hakimliğinden 
Demir Kaplan vekili avukat llliseyin Antebelli 

tarafırıclHn camii şerif mahallesinden Rabia Mu 
z~ff .. r al.-y hine açılan ho~anma davasrnm yapılan 
duruşm~sı sırasrnda: Müddeialeytıa Babia Muzaf-

taşl ~ ı·dan rıu mu ru~si muci hine~ olmak şar&ile , 
ı Ot ooo ad~t parke taşı kapalı zarf usul ile alına-

r~rin ikam~tgAtu mtıçhul olduğundan namma çı
karıları da Vt'lİye bihi lehliğ iadP. edilmiş olduğun-

ccı~ tır. B~her taşın ıuuhammen bedeli ahı iuruş 
olup heyeti uunırni\1 P.sirıin muvakkat teminat ü
ç~si 45Ô lira<hr. lh~h·si 17 Nisan 939 Pazartesi 
giiuii S»~l 15 dP belediyP- enciimeninde yapılaea-
~ı •d an islt•klıl~rin şarlnanwsini lrnleJiyemızden 
ar~maları ilan olunur. 30 - 4 • 8 - t 2 

)f aa ri f lliid ii rlii ğii nd.-n 
Maarif müdürlüğü içia 

icarla bir bina tutulacaktır. 
Evlerini icmra vermek iı

tiyenlerin maarif müdürlliğllne 
. a:lbacaatları rica olunur. 

• dan ilArıen gı ap kararı tebliğine karar verilmiş 
olmakla duruşma giinli olan 19- 4-939 tarihinde 
Hersin asliy~ hukuk mahkemesine gelmesi veya 
hir vakii görıd .. rmesi aksi taktirde hakkındaki 

duruşmaya ~"ahmda devam edilect•ği gıyap ka
rarı makauuua kaim olmak üzere ililn olunur~ 
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yenı mersın Sağlık 
Eczanesi 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

Jçten ve Dıştan günün en . mülıiın ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.tER.S!N DE BUL UR.SUNUZ 

• 
yenı 

gündelik Siyasi Gazete 

e rs I• n • 11 Yıllıh fasılasız intişarın 
• da muvaffakiyetini halktan 

Mersin Gümrü~ karşısm~a 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
l)'e ve müst.ahzaratı 
bulunur. 

~------ 0 L G E N '------ı •• 
Uıgen Kolonyaları 

Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, üJgell 
losyonları, ülgen kremleri, ü {gen briyan· 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaları ve sıhhi levazımatrarıiu ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

gördüğü rağbete borçludur. j -

V E N . "'1 ER si N . izin Gazetenizfa Dertlerinize ~ileklerinize YlNI-._ -F e-nn-i -Sü1-n-ne-tçı-. 

UR.A. Y CADDERİ NO. 2~ 

Üiztn ıtriyat deposu 

~--------------------------"' • M ER Si N sütun lan açıktu. Sıt~ı T annver~i T. C. Ziraat Bankası 
YE i ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı

ya çahşınız. 

il IATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

Seri v.., ağrısız siiuuel 
yapar. 

Fakir çocuklara parasıı 
Adres ; Tarsus paşa ga · 

zi nosu karşısı 

Y[Hi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone } TOrkiye Hariç 

Şerait için için 

SeneJ ik 1200 Kr., 2000 IC 

Altı aylık 000 1000 

Oç aylık 300 soo 
Bir aylık 100 Yokh:r. 

Resmi ilioatın sabrı 10 
Kurustur. 

·--------~ 

Güven 

1 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100 000.COO TUrk liras ı 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Baoka muameleleri 

Para biriktireıılere 28.800 lira 
iknuuiyP- vrrt>cel 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
heHplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'd ile eş:tğıdaki plAna glıre ikramiY8 

dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralı~ 4 000 L1ra 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 IJ 250 • I J.000 '' 

40 ,, 100 ,, 4.ooo ., 
loo 
120 
160 

,, 
., 
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5o 
4o 
2o 

,, 
,, 
" 

5.ooo .. 
4.800 ,, 
3J>oo ,, 

x:tT AP a-A2 E TE vE ~EaMu A Sigorta Sosyetesi 
·ra bı yapı j 1 r 1 0/o10 İratlı Aile sigortası 

D t KK AT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

50 liradan aşağı dliimİyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde 0/0 20 fazlasile verilecektir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 1 :a:~~.:;~;~i=~:: .. kur•abr senede 4 defa, i EylQl, Birbcikl.nun, t mart •• 
t haztra n tarihlerin•• çekilecektir. 

1 - - ~ 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek ş~rtile yapıhr. :; :Uür~!e~1: ~~J:~ay;a:~:;~ 

her ıene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta iıe 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden meıela ıigorta ol
duğu tarihten bir ıene ıonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 
paraları alır; 

~ClleBBUUftUftUBBllUUBMUUBB .. ~ 

1 FOTO GÜN hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Dikkat 
Ülgen ıtri)'at deposu11<]a 
Seyyar ondüleci fennin en Ron Elek 

triksiz ınakinasile 9 aylık Permen1t, Ra~ 
kesn1e, nıaşa ondülesi, su ond ülPsı ya
pılır. Arzuya göre istenilen her rP-n 1',te 
saç boyanır. 

Permenat 

Saç .keıme 

Lira K. 

2 00 

30 

Maşa ondülesi 50 

1 25 

2-6 

Su ,, 
Saç boyası 

Uray caddesi No. 24 Ülgen ıtriyat deposu 

Ondüleci 
SEYFi 

Pazar gOnlerl Emniyet Ötelinde bulunmakt dır. 

HALK SİNEMASıNDA 
ViktorFrao~e ve Verako~eo~~işaheseri amarat 

I• ra,, ızca so1.l 11 

-
a tioa ':ı al ıs,sde u vH , ... "'aH L 2 ldt~ B aşlay~ ca k tır 

Her iki film birden 
• 

Tibet ~esrarı ı 5 Kısım 
hu pr·o:ıranı d ~ 

Yeni Meraia BHımevinde Baaılmıtbr. 

. Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal.. lira 500 
24 ıene muddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak; .• • 500X24 = 12000 
Vade gelince ıi-
tortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigorb\Dın vadeıinde, ıigorta
lı berhayat iıe kendisine, ıi
gortalı vadeden evvel ölmüt 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orgun 

~ 
~ iyi bir Resim çektirmek istiyen 

1 F O 1, O ·ci ii ne Bir defa uğramah~ır 
~ FOTO GÜN: Resim ceher. = . 
~ Foto Gün; ~ ğranJisman yapar. 

ID Foto Gün; matö; işleri görür. 
1 ~ 

l
'I Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar . 
h Adr .. ~: FOTO GÜN 1 
ıiii Bozk 11 rı ca clcl•· ~1111i.- '4 
'~ ~~ Junnuunau••••nnunawnuuwu"' 

i l A H 
lçel Def ter~arhğm~an 

.---------· 1 .Açık lıulu11aıı ıalıakkuk şubesi tebıiğ nıeıuor-
1 ı ğu icin 7 4 939 Cuma güııii saat orıda rrıii~:ı: 
ı baka ·inılihfiııı yapılaca.ğwdarı t :ı lipleriıı kau•1111 

' evsafı haiz • lleri11d pki v1-sikalal'la hirlikıe nıu i•~ 

Atatür~ün 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

Yeni çıktı 
. ..-...... ·-. -

yen zamand:tn tıvvt-1 deft., rdarlığ.~ nıür. CJHl eL 
melt·ri ilan olunur. ı - 2 

1 
1 

j 11 i n 
1 Oa~ik C rcır N~hali "'ag' Tiirk arıorıını şirk~~~ 

• • J r\I 
nin konkurd :.to toplarıtısı baıı eshalta bina~n 8 1 

l ~an 939 Curuarresi giirıiine bırakılıuış olıhığund3'1 

·---------· yf'.,vmümezkurde komserliğP. kH~· ıt olan alacaklıl3' 
rın saat ·onda ~lahkeme salonunda hazır bulurıo•9 

lcırı Han olunur. 

Satış ~·~ri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

ADANA 

Yurtdaş 

Kızı laya 
·aza ol 

·Çar çır ve Nebati y•ğ Türk aoo0',ı 
Şirke-ti konkurdato koOJ•' 

Sadık K. 
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